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Kulkuviiveen huomioon ottaminen datayhteydella

Keksinnon tausta

Keksinto liittyy kulkuviiveen huomioon ottamiseen digitaalisen mat-

kaviestinjarjestelman datayhteydella. Keksinto selostetaan kayttaen ensisijai-

5 sesti GSM-jarjestelman termeja, mutta sita voidaan soveltaa muunkinlaisissa

digitaalisissa matkaviestinjarjestelmissa.

Digitaalisen matkaviestinjarjestelman datapuhelussa kulkuviive on

yksi yhteyden laatuun vaikuttavista parametreista. Kulkuviiveen suuruuden tu-

lisi vaikuttaa jarjestelmaparametrien valintaan. Eras tallainen jarjestelmapara-

10 metri on GSM-jarjestelman RLP-protokolIaan (Radio Link Protocol) liittyvan

ajastimen T1 asetusarvo. Tama ajastin maaritellaan ETSI:n suosituksessa

GSM 04.22.

Kulkuviiveen suuruuden tunteminen hyodyttaisi protokollaohjelmis-

ton, erityisesti sen kerroksen (layer) 2 ajastimien optimointia. Optimoimalla

15 ajastimien asetus yhteyskohtaisesti voidaan parantaa protokollaohjelmiston

reagointinopeutta esimerkiksi virhetilanteissa, joissa kayttajan datan eheytta

on korjattava uudelleenlahetyksella joko osa lahetysikkunassa olevista kehyk-

sista tai kaikki kehykset. (Lahetysikkuna tarkoittaa niiden RLP-kehysten maa-

raa, jotka lahettava osapuoli voi lahettaa saamatta kuittausta vastaanottavalta

20 osapuolelta.) Jos ajastin on asetettu liian pitkaksi, datasiirto hidastuu, koska

mahdollisia virheita ryhdytaan korjaamaan vasta ajastimen lauettua. Jos taas

ajastin on asetettu liian lyhyeksi, tilanne on paljon pahempi, koska lahettava

osapuoli joutuu jatkuvasti pyytamaan kuittauksia vastaanottajalta.

Ongelma havaitaan erityisesti silloin, kun yhteydella on mukana

25 suurta kulkuviivetta aiheuttava osuus, esimerkiksi satelliittilinkki. Talloin on

mahdollista, etta datapuhelut eivat onnistu tai datasiirtonopeus alenee merkit-

tavasti.

Vielakin merkittavampia kulkuviiveen vaihteluita voi esiintya tuki-

aseman vaihdon (Inter-BTS handover) yhteydessa soluun, jonka yhteys mat-

30 kaviestinkeskukseen on toteutettu satelliittilinkin kautta. Tallainen tilanne

esiintyy kuviossa 1, jossa matkaviestin MS liikkuu katkoviivan osoittamaa reit-

tia 1 siten, etta yhteys aloitetaan tukiasemajarjestelman BSS1 (Base Station

Subsystem) kautta, josta on normaali langoitettu yhteys matkaviestinkeskuk-

seen, eli lyhyesti keskukseen, MSC. Puhelun aikana tapahtuu tukiaseman

35 vaihto tukiasemajarjestelmaan BSS2, jonka yhteys keskukseen MSC tapahtuu

satelliitin SAT kautta.
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Keksinnon lyhyt selostus

Keksinnon tavoitteena on siten kehittaa menetelma ja menetelman

toteuttava laitteisto siten, etta ylla kulkuviiveen vaihteluun liittyvat ongelmat

saadaan ratkaistua. Keksinnon tavoitteet saavutetaan menetelmalla ja jarjes-

5 telmalla, joille on tunnusomaista se, mita sanotaan itsenaisissa patenttivaati-

muksissa. Keksinnon eri suoritusmuodot ja niiden edulliset muunnelmat ovat

epaitsenaisten patenttivaatimusten kohteena.

Eras mahdollisuus olisi parantaa jarjestelman sietokykya kulkuvii-

veen vaihteluita vastaan, esimerkiksi kasvattamalla lahetysikkunan kokoa.

10 Tasta syntyisi kuitenkin sellainen ongelma, etta virhetilanteissa uudelleenla-

hetettavan datan maara kasvaa.

Parempana ratkaisuna pidetaan sita, etta ajastimelle maaritellaan

oletus- tai alkuarvo ja ainakin yksi osapuoli seuraa, onko syntynyt tarve ajasti-

men arvon muuttamiseksi. Mikali tallainen tarve todetaan, ajastimen arvo

15 asetetaan oletus- tai alkuarvosta poikkeavaksi.

Tarve ajastimen arvon muuttamiseksi voidaan maarittaa kanavan-

vaihdon yhteydessa, erityisesti silloin kun verkon rakenne muuttuu, esimerkiksi

kun tapahtuu tukiaseman vaihto soluun, jonka tukiasema on kytketty matka-

viestinkeskukseen satelliittilinkin kautta. Taman sijasta tai sen lisaksi on edul-

20 lista maarittaa tarve ajastimen arvon muuttamiseksi toistuvasti yhteyden aika-

na. Vaihtoehtoisesti tai taman lisaksi tarve ajastimen arvon muuttamiseksi voi-

daan todeta eksplisiittisen tiedotteen avulla, esimerkiksi yllapitamalla tauluk-

koa, joka sisaltaa ajastimen optimiarvon solu-, sijaintialue- tai tukiasemaoh-

jainkohtaisesti.

25 Tunnetuissa matkaviestinjarjestelmissa ajastimen arvon asetus pe-

rustuu verkkosuunnitteluun, eli ajastimen arvo on asetettava mahdollisimman

pieneksi, mutta kuitenkin varmasti suuremmaksi kuin kulkuviiveen suurin

esiintyva arvo. Keksinnon tuoma parannus on, etta jarjestelma toimii ilman

tallaista varmuusmarginaalia ja siten parantaa jarjestelman siirtonopeutta. Li-

30 saksi keksinto sallii normaalista kulkuviiveesta poikkeavien siirtotekniikoiden

kayton sellaisissa rajapinnoissa kuin matkaviestinkeskuksen MSC ja tukiase-

majarjestelman BSS valinen A-rajapinta.

35

Ensisijainen suoritusmuoto

Keksinnon ensisijaisena suoritusmuotona pidetaan ratkaisua, jossa

ajastimen arvon asettaminen kasittaa yhteysosuuteen liittyvan kulkuviiveen



mittaamisen. Yhteys tarkoittaa koko paasta paahan yhteytta A-tilaajan ja B-

tilaajan (ja/tai C-tilaajan ...) valilla. Yhteysosuus tarkoittaa taman yhteyden sita

osuutta, johon liittyy oma protokolla-ajastin. Tyypillinen yhteysosuus muodos-

tuu matkaviestinkeskuksen MSC ja matkaviestimen MS valille.

5 Kulkuviiveen mittaaminen ei ole yksinkertainen ratkaisu, silla - toisin

kuin urheilukilpailuissa - ei ole kaytettavissa ulkopuolista tarkkailijaa, joka la-

hettaisi juoksijan matkaan ja pysayttaisi kellon juoksijan katkaistessa maa-

linauhan. Eras mahdollisuus on, etta lahettaja lahettaa vastaanottajalle siten

valitun ja/tai muodostetun kehyksen, etta vastaanottaja lahettaa siita kuittauk-

10 sen. Kehysta ja kuittausta osoitetaan kuviossa 1 vastaavasti viitteilla F ja Ack.

Kuvion 1 esimerkissa matkaviestinkeskus MSC lahettaa kehyksen F ja matka-

viestin MS - ollessaan tukiasemajarjestelman BSS2 alueella - lahettaa kuitta-

uksen Ack. Lahettaja mittaa kehyksen F lahetyshetkesta kuittauksen Ack saa-

pumiseen kuluneen ajan. Tama ei kuitenkaan ole valttamatta tarkasti sama

15 kuin ajastimen asetukseen kaytettava kulkuviive, ellei mittaukseen kayteta

kayttajan datasta muodostettuja kehyksia. Niita taas ei aina ole kaytettavissa,

varsinkaan juuri silloin kun niita eniten tarvittaisiin, eli silloin kun yhteytta ollaan

muodostamassa ja ajastimen arvo tulisi asettaa sopivaksi. Jaljempana kaytta-

jan datasta muodostettuja kehyksia kutsutaan "hyotykehyksiksi" ja kulkuvii-

20 veen mittaamiseen kaytettavaa kehysta kutsutaan "mittauskehykseksi". Ellei

mittauskehys ole samalla hyotykehys, siita kaytetaan nimitysta "erillinen mitta-

uskehys". Tallaiset erilliset mittauskehykset voivat saada yhteyden toisessa

paassa erilaisen kohtelun kuin hyotykehykset, eli niilla voi olla erilainen priori-

teetti ja/tai prosessointiaika, jolloin mittaustulos ei valttamatta ole edustava.

25 Kayttajan dataa lahetetaan l+S -kehyksissa (Information + Supervi-

sor frame). Tallaisten kehysten kaytto kulkuviiveen mittaamiseen on edullisin-

ta, silloin kun kayttajan dataa on lahetettavana, koska ne eivat aiheuta ylimaa-

raista kuormaa verkkoon. Niiden osalta ei myoskaan esiinny sita ongelmaa,

etta mittaamiseen kaytettavat kehykset saisivat vastaanottopaassa erilaisen

30 kohtelun kuin hyotykehykset. I+S -kehysten suhteen on otettava huomioon,

etta yhdella kuittauksella voidaan kuitata useita kehyksia. Jos lahetetaan

useita perakkaisia l+S -kehyksia, niin naista viimeisen kuittaaminen kuittaa

samalla kaikki aiemmat kehykset. Kuittausnumerossa voi siis esiintya hyppa-

yksia. Edestakainen kulkuviive on tassa tapauksessa samannumeroisen ke-

35 hyksen F ja kuittauksen Ack valinen aika.



I+S -kehyksia ei voida kayttaa aina. Ne ovat kaytettavissa vain da-

tasiirtotilassa, silloin kun kayttajan dataa on lahetettavana. GSM RLP:n yhtey-

dessa voidaan talloin kayttaa esimerkiksi Test-kehysta, jolla saadaan luotetta-

va mittaustulos ilman tormaysvaaraa, koska vastaanottajan on kuitattava jo-

5 kainen Test-kehys erikseen eli lahetettava vastaava Test Response -kehys.

Kayttamalla Test-kehyksen informaatiokenttaa voidaan mittauskehykset nume-

roida ja nain tunnistaa Test Response -kehyksesta, mihin mittauskehykseen

kyseinen kuittaus liittyy. Test-kehyksen, kuten kaikkien erillisten mittauske-

hysten ongelmana on, etta ylimaaraisten kehysten lahettaminen ja kuittaami-

10 nen lisaa verkon kuormitusta ja saattaa hidastaa datasiirtoa. Toisaalta erillisia

mittauskehyksia kaytetaan juuri silloin, kun kayttajan dataa ei ole lahetettava-

na. Toinen Test-kehyksen ongelma on, etta vastaanottaja kasittelee sen eri

tavalla kuin hyotykehykset, eli jokainen Test-kehys kuitataan erikseen, jolloin

mittaustulos voi olla parempi kuin hyotykehysten kokema todellinen kulkuviive.

15 Kuten jo todettiin, on erityisesti valtettava sellaista tilannetta, etta ajastimen

asetus on pienempi kuin todellinen kulkuviive.

Toinen mahdollinen mittauskehys on RLP-protokollan SABM (Set

Asynchronous Balanced Mode), jonka vastaanottaja kuittaa kehyksella UA

(Unnumbered Acknowledgement). Matkaviestin voi hyodyntaa tata kehystyyp-

20 pia tehokkaasti, koska se yleensa aloittaa yhteysosuuden muodostamisen.

Mittaamiseen ei myoskaan tarvitse kayttaa mitaan ylimaaraisia kehyksia, kos-

ka yhteysosuuden muddostamiseen joka tapauksessa tarvitaan SABM-kehys.

Ongelmana taas on se, etta mikali matkaviestinkeskuksen MSC verkkosovitus

IWF (Interworking Function) kayttaa samaa kehysparia, aiheutuu yhteysosuu-

25 den kaksinkertainen alustus, koska matkaviestin on todennakoisesti ehtinyt

muodostaa yhteysosuuden. Toinen ongelma on, etta ETSI:n GSM-suosituksen

4,22 mukaisessa RLP 4 -tilassa kayttajan dataa voi havita, koska datapuskurit

tyhjennetaan yhteysosuuden uudelleenmuodostuksen yhteydessa.

Kolmas mahdollinen mittauskehys on XID-kehys, jota normaalisti

30 kaytetaan yhteysosuuden muodostamiseen liittyvassa neuvottelussa. Sita voi-

daan kayttaa koska tahansa eika sen kaytto vaikuta datasiirtoon. Ongelmana

puolestaan on, etta XID-kehysten tormaystilanteessa mittaus joudutaan tois-

tamaan.

Neljas mahdollinen mittauskehys on S-kehys (supervisor frame). Se

35 on kaytettavissa vain datasiirtotilassa ja S-kehysten kayttaminen saattaa hi-
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dastaa datasiirtoa. Toisaalta S-kehyksia (toisin kuin l+S -kehyksia) voidaan

kayttaa silloinkin kun kayttajan dataa ei ole lahetettavana.

Toissijainen suoritusmuoto

Keksinnon toissijaisena suoritusmuotona pidetaan ratkaisua, jossa

5 yhteyden alussa ja/tai verkon rakenteen muuttuessa, kuten tukiaseman vaih-

don yhteydessa, ajastimia asettavalle protokollakerrokselle valitetaan ekspli-

siittinen tieto tasta. Mikali puhelun alussa yhteys BSC - MSC on tavanomainen

maayhteys, MSC/IWF:n ajastimet alustetaan esimerkiksi yhteen sekuntiin. Jos

taas yhteys BSC - MSC on toteutettu satelliitin kautta, ajastimet alustetaan

10 korkeampaan arvoon, esimerkiksi 2 sekuntia. Sama paatelma tehdaan verkon

rakenteen muuttuessa, kuten tukiasemaa vaihtavan kanavanvaihdon yhtey-

dessa. Tama vaatii kuitenkin suuria muutoksia nykyiseen GSM-jarjestelmaan

ja tulee kyseeseen lahinna tulevaisuuden jarjestelmissa tai nykyisten jarjes-

telmien valmistajakohtaisena laajennuksena.

15 Eras mahdollisuus taman toteuttamiseksi on erillisen satelliittiyhte-

ysosoittimen kautta. Yhteysosuutta muodostaessaan (puhelun alussa tai ka-

navanvaihdon yhteydessa) MSC saa tiedon, etta uusi yhteysosuus muodostuu

satelliitin kautta, jolloin MSC:n puhelunohjausohjelmisto alustaa IWF:n proto-

kollaohjelmiston vastaavasti. Tassa tapauksessa satelliittiyhteysosoitin on la-

20 hinna on/ei -osoitin, joka vain osoittaa, etta kulkuviive on normaalia suurempi.

Toinen mahdollisuus on, etta puhelun muodostamisvaiheessa ja/tai

kanavanvaihdon yhteydessa MSC:n puhelunohjausohjelmisto tunnistaa viive-

vaatimukset yhteysosuudella kaytetyn vaylan perusteella ja ilmoittaa IWF:n

protokollaohjelmistolle kaytetyn vaylan erityisvaatimukset kulkuviiveen siedon

25 suhteen. Tama tekniikka tekee mahdolliseksi usean erilaisen viivevaatimus-

luokan kayton, eli kulkuviiveen sieto voidaan asettaa yhteyskohtaisesti.

Kolmas mahdollisuus on tunnistaa viivevaatimus matkaviestimen

sijaintialuetunnisteen tai vastaavan perusteella. Matkaviestinkeskuksessa tai

sen kaytettavissa on talloin oltava taulukko, jossa kulkuviive maaritellaan solu-

30 tai sijaintialuekohtaisesti.

Suoritusmuotoja voidaan kayttaa myos yhdessa siten, etta ajasti-

men alkuarvo maaritetaan yhteyden tyypin ja/tai sijaintialueen perusteella tois-

sijaisen suoritusmuodon perusteella, mutta ajastimen arvoa saadetgan myo-

hemmin yhteyden aikana ensisijaisen suoritusmuodon perusteella.
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Kuvioiden lyhyt selostus

Keksintoa selostetaan nyt lahemrnin edullisten suoritusmuotojen

yhteydessa, viitaten oheisiin piirroksiin, joista:

Kuvio 1 esittaa digitaalisen matkaviestinjarjestelman keksinnon

5 ymmartamisen kannalta oleellisia osia;

Kuvio 2 esittaa ajastimen asetuksen vaikutusta kanavan siirtono-

peuteen; ja

Kuvio 3 havainnollistaa ajastimen asetuksen saatoa.

Keksinnon yksityiskohtainen selostus

10 Kuvio 2 esittaa kaaviona, mika on ajastimen asetuksen S (setting)

vaikutus kyseisen kanavan siirtonopeuteen TR (Transfer Rate). Siirtonopeus

TR on suurimmillaan, kun ajastimen asetus S vastaa todellista kulkuviivetta D.

Jos ajastimen asetus S on suurempi kuin kulkuviive D, vahinko ei ole kovin

suuri, koska ongelmaa syntyy vain siita, etta tieto virhetilanteista saadaan

15 vasta kun ajastin on lauennut. Jos sen sijaan ajastimen asetus S on pienempi

kuin todellinen kulkuviive D, tilanne on erittain paha, koska jokaisen kehyksen

lahetys aiheuttaa ajastimen laukeamisen, jolloin lahettaja joutuu lahettamaan

kehykset ja/tai pyytamaan kuittausta uudelleen. Kuviossa 2 on oletettu, etta

tallaisen virhetilanteen yhteydessa ajastimen arvoa kasvatetaan. Tekniikan ta-

20 son mukaisessa jarjestelmassa, jossa ajastimen asetus on kiintea, siirtonope-

us putoaisi tallaisessa tilanteessa valittomasti nollaan, koska uudelleen lahe-

tetyista kehyksista ei myoskaan saada kuittausta ennen ajastimen laukeamis-

ta. Yhteys purkautuisi lopulta uudelleenyrityksia laskevan laskurin aiheutta-

maan halytykseen.

25 Ajastimen saato yhteyden aikana on edullista toteuttaa tavalla, joka

ilmenee kuviosta 3. Yhteyden alussa ajastimelle asetetaan kokemusperainen

arvo S0l joka on varmasti riittava. Taman jalkeen kulkuviivetta mitataan toistu-

vasti yhteyden aikana, ja ajastimen arvoa pienennetaan askeleella dS^ mikali

kulkuviive D on pienempi kuin ajastimen arvo S. Hetkella TA havaitaan, etta

30 ajastimen arvo S onkin pienempi kuin kulkuviive D. Tama voi johtua mittaus-

virheesta, satunnaisesta vaihtelusta tai siita, etta yhteyden toisen osapuolen

kuormitus on kasvanut sen verran, etta sen prosessointiaika on kasvanut.

Tallainen tilanne voidaan havaita joko mittaamalla kulkuviive tai toteamalla,

etta uudelleenlahetysten maara kasvaa nopeasti. Ajastimen arvoa S kasvate-

35 taan nyt askeleella dS 2 ,
joka on olennaisesti suurempi kuin mitatun kulkuvii-



veen D ja ajastimen vallitsevan arvon S valinen erotus. Tassa yhteydessa

"olennaisesti suurempi" tarkoittaa, etta ajastimen asetus kasvatetaan sellai-

seen arvoon, joka on varmasti suurempi kuin kulkuviive D. Kun tamah jalkeen

todetaan, etta ajastimen arvoa voidaan pienentaa, sita pienennetaan taas as-

5 ke |ee ||a jonka koko on selvasti pienempi kuin mitatun kulkuviiveen D ja

ajastimen vallitsevan arvon S valinen erotus.

Kuviossa 1 esitetty tietokanta eli taulukko DB on eras mahdollisuus

keksinnon toissijaisen suoritusmuodon toteuttamiseksi. Kuvioon 1 on piirretty

kolme solua C1 - C3, joista C1 kuuluu sijaintialueeseen LA1 ja C2 ja C3 sijain-

10 tialueeseen LA2. Tietokanta DB voi sisaltaa ajastimelle sopivan arvon S (tassa

esimerkissa millisekunteina) solu-, sijaintialue- ja/tai tukiasemaohjainkohtai-

sesti.

Keksinto voidaan parhaiten toteuttaa matkaviestimessa MS ja mat-

kaviestinkeskuksessa MSC. Matkaviestinkeskuksen tapauksessa ori edullista

15 toteuttaa keksinnon mukainen toiminto myos ns. ankkurikeskusyhteyksissa.

Ankkurikeskus on se MSC, jossa sijaitsee puhelun verkkosovitus IWF silloin,

kun puhelu on keskustenvalisen kanavanvaihdon seurauksena siirtynyt toisen

keskuksen alaisuuteen.

Keksinto on selostettu kayttaen GSM-jarjestelman termeja, mutta se

20 soveltuu kaytettavaksi myos rnuissa jarjestelmissa, kuten GSM:n jatkokehitys,

UMTS jne. Keksinto ja sen suoritusmuodot eivat siten rajoitu ylla kuvattuihin

esimerkkeihin vaan ne voivat vaihdella patenttivaatimusten puitteissa.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelma datayhteytta tukevaan protokollaan liittyvan ajastimen

asettamiseksi digitaalisen matkaviestinjarjestelman yhteysosuudella, johon

kuuluu lahettaja ja vastaanottaja, jossa menetelmassa ajastimelle on maari-

5 telty alkuarvo (S0),

t u n n e 1 1 u siita, etta:

- ainakin yksi osapuoli seuraa, onko syntynyt tarve ajastimen arvon

muuttamiseksi;

- rnikali tallainen tarve todetaan, ajastimen arvo (S) asetetaan alku-

10 arvosta (S 0) poikkeavaksi.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, t u n n e 1 1 u siita,

etta mainittu tarve ajastimen arvon (S) muuttamiseksi maaritetaan myos yhte-

yden aikana, kuten kanavanvaihdon yhteydessa.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tunnettu

15 siita, etta mainittu tarve ajastimen arvon (S) muuttamiseksi maaritetaan toistu-

vasti yhteyden aikana.

4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelma,

tunnettu siita, etta mainittu ajastimen arvon (S) asettaminen kasittaa yhte-

ysosuuteen liittyvan kulkuviiveen (D) mittaamisen.

20 5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen menetelma, tunnettu siita,

etta rnikali todetaan tarve ajastimen arvon (S) pienentamiseksi, ajastimen ar-

voa pienennetaan ensimmaisella askeleella (dSJ, jonka koko on pienempi

kuin mitatun kulkuviiveen (D) ja ajastimen vallitsevan arvon (S) erotus.

6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen menetelma, tunnettu

25 siita, etta rnikali todetaan tarve ajastimen arvon (S) kasvattamiseksi, ajastimen

arvoa kasvatetaan toisella askeleella (dS2), jonka koko on olennaisesti suu-

rempi kuin mitatun kulkuviiveen (D) ja ajastimen vallitsevan arvon (S) erotus.

7. Jonkin patenttivaatimuksen 4 - 6 mukainen menetelma, tun-

nettu siita, etta mainittu kulkuviiveen (D) mittaaminen kasittaa vaiheet:

30 - jompikumpi yhteyden osapuolista lahettaa jaljellaolevalle osapuo-

lelle siten valitun/muodostetun kehyksen (F), etta kehyksen vastaanottava

osapuoli lahettaa kuittauksen (Ack) sen lahettaneelle osapuolelle; ja



- kehyksen lahettanyt osapuoli mittaa kehyksen (F) lahetyshetkesta

kuittauksen (Ack) saapumiseen kuluneen ajan ja paattelee siita kulkuviiveen

(D).

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita,

5 etta mainittu tarve ajastimen arvon muuttamiseksi todetaan erillisesta paramet-

rista, joka luetaan tietokannasta tai vastaanotetaan yhteysosuuden jaljellaole-

valta osapuolelta yhteyden alussa ja/tai yhteyden laadun muuttuessa, kuten

kanavanvaihdon yhteydessa.

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen menetelma, tunnettu siita,

10 etta mainittu parametri osoittaa, muodostuuko yhteysosuus satelliitin kautta vai

ei.

10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu siita,

etta mainittu tarve ajastimen arvon muuttamiseksi todetaan matkaviestimen

sijainnin perusteella.

15 11. Laitteisto (MSC/IWF, MS) datayhteytta tukevaan protokollaan

liittyvan ajastimen asettamiseksi digitaalisen matkaviestinjarjestelman yhteys-

osuudella, jonka ensimmainen osapuoli on mainittu laitteisto (MSC/IWF, MS)

ja johon lisaksi kuuluu toinen osapuoli (MS, MSC/IWF)

joka laitteisto on sovitettu asettamaan ajastimelle ennalta maaratyn

20 alkuarvon (S0),

tunnettu siita, etta:

- ainakin yksi osapuoli on sovitettu seuraamaan, onko syntynyt tar-

ve ajastimen vallitseyan arvon (S) muuttamiseksi;

- laitteisto on sovitettu asettamaan ajastimen vallitsevan arvon alku-

25 arvosta (S0) poikkeavaksi, mikali tallainen tarve todetaan.

12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen laitteisto, tunnettu siita,

etta se on matkaviestinkeskus (MSC/IWF).

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen laitteisto, tunnettu siita,

etta siihen kuuluu tai liittyy tietokanta (DB), joka sisaltaa useita erilaisia ajasti-

30 men arvoja (S) solu-, sijaintialue- ja/tai tukiasemaohjainkohtaisesti.

14. Patenttivaatimuksen 11 mukainen laitteisto, tunnettu siita,

etta se on matkaviestin (MS).



(57) Tiivistelma

Menetelma datayhteytta tukevaan protokollaan liittyvan

ajastimen asettamiseksi digitaalisen matkaviestinjarjes-

telman yhteysosuudella. Yhteysosuuden ainakin yksi osa-

puoli (MSC/IWF, MS) seuraa, onko syntynyt tarve ajasti-

men arvon muuttamiseksi. Mikali tallainen tarve todetaan,

ajastimen arvo (S) asetetaan alkuarvosta poikkeavaksi.

Tarve ajastimen arvon (S) muuttamiseksi maaritetaan

myos yhteyden aikana, kuten kanavanvaihdon yhteydes-

sa, esimerkiksi mittaamalla yhteysosuuteen liittyva kulku-

viive. Tama voidaan toteuttaa siten, etta jompikumpi yhte-

yden osapuolista lahettaa jaljellaolevalle osapuolelle siten

valitun/muodostetun kehyksen (F), etta kehyksen vas-

taanottava osapuoli lahettaa kuittauksen (Ack) sen lahet-

taneelie osapuolelle. Kehyksen lahettanyt osapuoli mittaa

kehyksen (F) lahetyshetkesta kuittauksen (Ack) saapumi-

seen kuluneen ajan ja paattelee siita kulkuviiveen.

(Kuvio 1)




